Medlemsmöte Piteå Sportdykarklubb
2013-02-16
§ 1 Mötets öppnande
Maria öppnar mötet

§ 2 Godkännande av kallelse
Ja

§ 3 Fastställande av dagordningen
Ja

§ 4 Föregående protokoll.
§ 5 Rapporter
a) Utbildning
6 stycken elever CMAS*, 4 stycken elever CMAS** samt 5 stycken elever
CMAS*** är påbörjade.

b) Ungdom
•
•

Fridykarkursen är avslutad för 2012.
Fridykarlägret 2013 blir två veckodagar under vecka 30. Stefan ansvarar för
detta.

c) Material
Allt okej utom att 3 västfickor är borta

d) Ekonomi
Vi får inte längre ha aktiva ”stödmedlemmar” när detta inte är förenligt med SSDFs
regelverk.

§ 6 Finansiering av Sussies tjänst.
Förslag: Arbetsdyk, sponsorer, Möjlighet för företag att betala en summa för att få ha sin logga på
PSDKs släp. Sponsorlotteri med fest på Renöra. Årets kostnad är redan ordnad men vi bör fundera
på hur vi kan betala till nästa år.

§ 7 Resa till Västkusten hösten 2013.
Maria har tagit reda på vad det kostar med en resa till västkusten med Dykleif. 2 dagar med 4 båtdyk
samt fria dyk med luft på husrev 2550 kr/person. 3 dagar med 6 båtdyk och fria dyk på husrev med
fri luft 3600 kr/person. Resa med tåg i liggvagn 750kr/person enkelväg. Sedan tillkommer en bilresa
på 6-8 mil som inte är inkluderad. Klubben går in som garant så att resan blir av om den blir aktuell.

§ 8 Inköp av utrustning.
Klubben har fått förfrågan om att tillhandahålla våtdräkter i samband med Kanalsimmet och har fått
en prisuppgift från Sea pro divers med 3 mm våtdräkter, fenor, mask och snorkel till ett pris av 1250
kr om vi köper minst 20 stycken. Linda och Hannu ska ta reda på om det går att få ett bättre pris och
klubben beslutar att köpa in 10 stycken i storlekarna S, M L och XL.

§ 9 Broschyrerna.
Ska finna på badhusen och i dykledarpärmen så att vi kan infomera om klubben för den som vill veta
mera.

§ 10 Prova på dyk.
Blir en senare fråga med tanke på alla de elever som finns för närvarande i pågående kurser samt att
vi inte har så många dykinstruktörer.

§ 11 Sommarens dykning.
Siv lämnade ut planerad dykning med dykledare tillsatta samt att det blir obligatorisk anmälan till
dykledare om dagens dyk.

§ 12 Övriga frågor.

•Dykinstruktörs utbildning till hösten? Stefan har skickat förfrågan till SSDF men inte fått svar.
Siv med flera ska försöka skicka förfråga i samma ärende för att få ett svar .
•Dykmekaniker? Andreas är intresserad att börja serva en viss sorts regulatorer och vill veta om
klubben är intresserad att betala denna utbildning. Han får till uppdrag att kontrollera vad
detta skulle kosta. Det som är problemet är att det idag finns många olika typer av
regulatorer inom klubben och byter klubben regulatorer kan klubben inte utnyttja tjänsten.
Beslut om detta sker vid nästa möte.

§ 12 Mötet avslutas.

